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Κοινωνία

ΣΤΗΝ lin ΘΕΣΗ Η ΕΛΛΑΔΑ

Γίναμε Ευρώπη
στην έρευνα
Οι κρατικές πιστώσεις έφτασαν ξανά
στα προ κρίσης επίπεδα και επιτέλους
πλησίασαν τον μέσο όρο της EE των 28

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΜΑΣΤΟΡΑ
nmastorasipethnos gr

ΧΡΕΙΑΣΤΗΚΑΝ

δέΚα Χρόνια
για να ξαναφτάσουν οι κρατικές

πιστώσεις για Ερευνα
και Ανάπτυξη E&A στην
Ελλάδα στα προ κρίσης επίπεδα

Σύμφωνα με τα τελευταία

στοιχεία που δημοσίευσε και
απέστειλε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης

ΕΚΤ στη Eurostat πέρυσι
τα κονδύλια για την έρευνα επιτέλους
πλησίασαν τον μέσο όρο της EE των
28 και η χώρα μας βρίσκεται πλέον
στην 11η θέση

Τα χρόνια πέρασαν όπως πέρασαν
και το 2θΐ8 σημειώθηκε αύξηση όχι
μόνο στις κρατικές αλλά και στις ιδιωτικές

επενδύσεις για Ε&Α στην Ελλάδα

όπως προκύπτει από τα οριστικά
στοιχεία δαπανών Ε&Α ενώ το 2017
αυξήθηκε και η απασχόλήση προσωπικού

στον νευραλγικό αυτόν τομέα
Η δημοσίευση των δεικτών για

την έρευνα από το ΕΚΤ εντάσσεται
στο πλαίσιο της τακτικής παραγωγής
των επίσημων στατιστικών για την
Ερευνα Ανάπτυξη και Καινοτομία
στην Ελλάδα που πραγματοποιεί το
ΕΚΤ ως φορέας και εθνική αρχή του
Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος
με τη συνεργασία της Ελληνικής Στατιστικής

Αρχής
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία

για την κρατική χρηματοδότηση
στην Ελλάδα την περίοδο 2008-2018
metrics.ekt.gr/publications/340

λοιπόν το 2θΐ 8 οι κρατικές πιστώσεις
για Ε&Α ανέρχονται σε 1.141,62εκατ
ευρώ δείκτης GBARD το υψηλότερο

ποσό που καταγράφεται τη δεκαετία

2θο8-2θΐ8 με αμέσως προηγούμενο
αυτό του 2oo8

01 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
0 δείκτης αυτός GBARD Government
Budget Appropriations for Research
and Development καταγράφει τις
πιστώσεις των κρατικών προϋπολογισμών

που δεσμεύονται για σκοπούς
Ε&Α και χρησιμοποιείται σε διεθνές

επίπεδο για τη μέτρηση της προτεραιότητας

και της στόχευσης των
εφαρμοζόμενων πολιτικών σε Ε&Α

Τα στοιχεία αφορούν τις κρατικές
πιστώσεις Ε&Α που περιλαμβάνονται
και στα δύο σκέλή του κρατικού προϋπολογισμού

Τσκτικό Προϋπολογισμό
και Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων

εθνικό και συγχρηματοδοτούμενο

σκέλος
Κλείνοντας μια δεκαετία ουνεχούς

διαθεσιμότητας στοιχείων η ανάλυση
των στατιστικών στοιχείων αναδεικνύει

τις σημαντικές διακυμάνσεις
του δείκτη κατά την περίοδο 2θθ8
2θΐ8 που οφείλονται αφενός στην
επίδραση των δημοσιονομικών περιορισμών

στον τακτικό προϋπολογισμό
και αφετέρου στη σημαντική

συμβολή των διαρθρωτικών προγραμμάτων

στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων

Το 2θΐ8 ο τακτικός προϋπολογισμός
αυξάνεται σε σχέση με το 2017

και το 2θΐ6 ενώ η πρόοδος υλοποίησης

του ΕΣΠΑ 2θ 1 4-2020 συνοδεύεται

με αυξημένες πιστώσεις στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων
με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού

δείκτη GBARD
Το πασοστό του δείκτη επί του ΑΕΠ

της χώρας ανέρχεται σε ο,62 προσεγγίζοντας

τον μέσο όρο της ΕΕ28
ο,64 και η Ελλάδα βρίσκεται

στην 11η θέση μεταξύ των κρατών
μελών της ΕΕ28 Το ποσοστό του
δείκτη GBARD στις δημόσιες δαπάνες

φθάνει το ι 32 επίσης
προσεγγίζοντας τον μέσο
όρο της ΕΕ28 ι 4 και η
Ελλάδα βρίσκεται στην
11η θέση μεταξύ των
κρατών-μελών της
ΕΕ-28

0 αναπληρωτής

υπουργός
Ερευνας
Κώστας
Φωτάκης

Είναι πολιτική μας
επιλογή

Η ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας
αποτέλεσε από την πρώτη στιγμή πολιτική

επιλογή αυτής της κυβέρνησης που με συνέπεια

και συνέχεια υπερασπίστηκε είπε στο
Εθνος της Κυριακής ο αναπληρωτής υπουργός

Ερευνας Κώστας Φωτάκης Αύξηση παρουσιάζουν

όμως και οι ιδιωτικές επενδύσεις
σε Ερευνα και Ανάπτυξη Ε&Α στην Ελλάδα
Σύμφωνα με τα στοιχεία δαπανών Ε&Α για το
2017 οι δαπάνες στην Ελλάδα για ερευνητικές

και αναπτυξιακές δραστηριότητες ανήλθαν

σε 2.038,43 εκατ ευρώ Πα δεύτερη συνεχή

χρονιά ο τομέας των επιχειρήσεων είχε
τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις εθνικές δαπάνες

Ε&Α Στον τομέα των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν

δαπάνες Ε&Α ύψους 994.ο4
εκατ ευρώ ή σχεδόν το 5ο των δαπανών
στη χώρα Ακολουθούν ο τομέας της Τριτοβάθμιας

Εκπαίδευσης 576,85 εκατ ευρώ ο

κρατικός τομέας 451.14 εκατ ευρώ και τα
ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα με ι6,4
εκατ ευρώ 0 δείκτης Ενταση Ε&Α που εκφράζει

τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό τσυ ΑΕΠ

διαμορφώθηκε στο 1,13 τοποθετώντας την
Ελλάδα στη ι8η θέση μεταξύ των κρατών-μελών

της EE Η σημαντική αύξηση των δαπανών

Ε&Α το 2017 είχε αποτέλεσμα την αύξηση
στην απασχόληση σε δραστηριότητες Ε&Α

Ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχό
λήσης ΙΠΑ που αποδίδουν θέσεις πλήρους
απασχόλήσης σε σχέση με το 2οι6 αυξάνεται
κατά περίπου 14 για το προσωπικό σε Ε&Α

και κατά 19 για τους ερευνητές το προσωπικό

σε Ε&Α το 2017 ανέρχεται σε
47-584.9 θέσεις πλήρους απασχόλησης

ΙΠΑ και οι ερευνητές

σε 35·000-2 ΙΠΑ
Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται

στον τομέα των
επιχειρήσεων
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Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού
για Ερευνα Ανάπτυξη 2008-2018
ως ΑΕΠ ως Δημοσίων Δαπανών

Πιστώσεις κρατικού προϋπολογισμού για Ε&Α
ως ΑΕΠ και ως Δημοσίων Δαπανών

στην Ελλάδα 2018 και τις χώρες της ΕΕ28 2017

ΕΕ28

Γερμανία
Δανία

Φινλανδία
Σουηδία

Αυστρία
Κροατία

Βέλγιο
Ολλανδία

Λουξεμβούργο
Γαλλία

Ελλάδα
Τσεχία

Εσθονία

Ηνωμένο Βασίλειο
Ισπανία

Ιταλία

Σλοβενία
Πορτογαλία

Ουγγαρία
Πολωνία

Σλοβακία
Κύπρος

Λιθουανία
Ιρλανδία
Λετονία

Βουλγαρία
Μάλτα

Ρουμανία

ΑΕΠ Δημοσίων Δαπανών
0.64 ΕΕ28 1,40

0,92 Γερμανία WKÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊIKBË 2
ΔανίαΙΗΜΒΗΙο,84 Σουηδία ΗΗΗ 1.62Ι^Η^^ΒΗΙ ο,βο Κροατία WÊÊÊÊK^KÊÊÊU 1,61

WÊÊÊÊÊÊÊËBÊÊÊM 0,78 Αυστρία 1,59
ΒΗΒ^^Ηο,72 Ολλανδία HI 1,58

10,67 Τσεχία MM 1.56
0,67 Φινλανδία 1 1.56
0,66 Εσθονία 154
0,64 Λουξεμβούργο 1.53

0,62 ΕλλάδαHi 0,61 Ηνωμένο Βασίλειο 1-30
WËÊBÊÊËÊÊÊM 0,61 Βέλγιο ΜΗΗΗι.28

0,53 Ισπανία M 1,25
HHH0.51 Γαλλία 1,14

0,51 Ιταλία mÊÊÊÊÊÊÊË 1,05Η 0,40 Ιρλανδία MB 0,96
ϋ 0,37 Λιθουανία 0,95
Ι 0,36 Σλοβενία 0,92

WÊ^M 0,36 Σλοβακία 0,90
Ι 0,36 Πολωνία 0,88Ι 0,32 Κύπρος 0,85
0,31 Πορτογαλία 0,80

WÊM 0,25 Ουγγαρία WÊÊÊU 0.7b
0,22 Βουλγαρία 0,60
0,21 Λετονία 0,59

0,19 Ρουμανία 1 0,56
0.19

ι ι ι ι ι ι

Μάλτα I 0.53
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